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  ČÍNA  

ETHIOPIAN AIRLINES  ZAČÍNAJÍ S NÁKLADNÍMI LETY DO CHONGQINGU 

„Ethiopian Cargo and Logistics Services“, část Ethiopian Airlines, zahajuje tuto týdenní službu  

s nákladním B777 po trase, zahrnující také Šanghaj, Delhi, Lagos, Sao Paulo, Quito a Miami.  

Chongqing se nachází v jihovýchodní Číně v blízkosti provincií Hunan, Hubei, Guizhou, 

Shaanxi a Sichuan. Místo slouží jako uzel v rámci iniciativy China´s Belt and Road. Šéf 

Ethiopean Airlines Tewolde Gebre Mariam komentuje: „Jsme mezi veteránskými dopravci, 

kteří začali lety do ČLR počátkem let 1970 -jde o dlouhodobou a mnohostrannou vazbu, která 

přešla do kvetoucího obchodu a investic, kulturní a dvoustranné spolupráce mezi Afrikou a 

Čínou.  Naše nová nákladní služba rozšiřuje rozvoj dvoustranného obchodu Čína – Afrika a 

expanduje již narůstající iniciativu „Belt and Road“.  

Obdobná informace je od leteckého Cargoluxu, který zahájil třetí službu v týdnu do čínského 

Xiamenu s návratem do Luxembourgu přes Los Angeles. Se dvěma lety týdně létal Cargolux 

tuto relaci od roku 2006.     

NĚMECKO 

DISKUSE KOLEM CO2: PŘÍPLATEK VERSUS CERTIFIKÁT 

V těchto dnech bude zasedat tak zvaný „Klimakabinet“, který stanoví, jakými konkrétními  

opatřeními může Německo dosáhnout  dle možnosti   do roku 2030 svých klimatických cílů. 

V diskusích se jedná především o dvou cestách: o příplatku na CO2 také pro oblast dopravy 

jako pro topení, jak navrhuje spolková ministryně pro životní prostředí Svenja Schulzová 

(SPD). Nebo podíl obou oblastí na obchodování s certifikáty CO2 podle návrhu ministra 

hospodářství Petera Altmaiera (CDU). Schulzová sází na tři vědecká dobrozdání, podle kterých 

by měla cena tuny kysličníku uhličitého v oblasti dopravy stát asi 35 eur za tunu. Do roku 2030 

by měla tato cena stoupnout na cca 180 eur. Příplatek by se vybíral při tankování.  V prvním 

stupni by podle vědců měl zdražit palivo o 10 až 11 centů. V roce 2030 může příplatek 

představovat až 54 procent.  Schulzová se několikrát vyslovila, aby se logistické branži naproti 

tomu ulevilo v dani z vozidla nebo se navrhla jiná možnost kompenzace. Příplatek na C02 by 

mohl být podle názoru hospodářských znalců zaveden na národní úrovni rychle. Příjmy by měly 

jít podle Schulzové ve formě „Klimaprämie“ zpět občanům a sloužit k sociálnímu vyrovnání 

rodin s nízkými příjmy.    Avšak za lepší řešení pro budoucnost považují vědci rozšíření 

evropského obchodu s certifikáty CO2 (právy na znečištění) na sektory dopravy a budov.  Také 

vědecká rada spolkového ministra hospodářství doporučuje pro tuto oblast obchod s certifikáty. 

Potom by musely kupovat certifikáty asi rafinerie, které by vyšší ceny přenášely na své 

zákazníky.  Rada v té souvislosti navrhla cenové koridory, kde se nacházejí minimální a 

maximální ceny certifikátů. Jako protitah by měly být sníženy poplatky za proud. S konkrétními 

návrhy zákonů nelze na chystaným zasedání počítat. Teprve v září má být předkládán velký 

balík zákonů.   

  RAKOUSKO   

TYROLSKO ROZŠIŘUJE ZÁKAZY JÍZD KAMIONŮ K ČERPAČKÁM  

Zemský hejtman G. Platter stále více utahuje šroub pro tranzitní dopravu. – Tirolská zemská 

vláda zavádí od 1. srpna zákaz jízd nákladních vozidel nad 12 m délky v okolí tankovacích 

stanic Fritzrens/Wattens a Innsbruck-Süd. Vozidla nesmí po tomto datu jezdit z dálnice přes 

zemské silnice k tankovacím stanicím. Pro Fritzens/Wattens platí omezení od pondělka do 

neděle mezi 6. a 10. hodinou, v Innsbrucku-Süd od pondělí do neděle mezi 7 a 18 hodinou. 
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Vyňata je jen cílová doprava. Zemský hejtman G. Platter zdůvodnil nové kroky „nebezpečnými 

situacemi a masivními omezeními“, jež jsou kvůli vysokým nájezdům vozidel na čerpačky stále 

vyšší. Zákazy jízd jsou dalšími kroky ke zvládnutí dopravní a zásobovací bezpečnosti na 

tyrolské silniční síti nižšího stupně a snížení masivního zatížení dopravou u obyvatelstva“.  

Opatření představují pilotní projekt na šest měsíců, říká Platter. „Působení zákazů jízd se bude 

podrobně sledovat a hodnotit a v případě potřeby se rozšíří na další místa tankovacích stanic“.  

ŠVÝCARSKO 

PŘÍPLATEK PANALPINY NA VÁLEČNÁ RIZIKA  V PERSKÉM ZÁLIVU  

Tento  „War Risk Surcharge WRS“ je na všechny zásilky FCL a LCL u námořních dopravců, 

proplouvajících úžinu Hormuz jako výsledek zvýšených pojistných prémií. Rejdařství Cosco, 

Maersk a CMA CGM zavedla WRS v odpovědi na útoky na plavbu v regionu. Příplatek 

Panalpiny se týká v současnosti míst určení nebo přístavů původu v Bahrainu, Iráku, Kuvajtu, 

Qataru, Saudské Arábii (přístavů ve východní provincii Dammam a Jubail) a Spojených Arab. 

Emirátů. „V oblasti Perského zálivu jde o narůstající provozní rizika a pocit   nejistoty u zásilek, 

jdoucích přes zmíněnou úžinu - vysvětloval Peder Winther, šéf námořní sekce Panalpiny.   Nyní 

s příplatkem námořních linek musíme pokrývat tyto náklady, abychom zůstali 

konkurenceschopnými“. Přes partnerského Pantainer Express Line podnik platí 52 USD za 

TEU.   

   USA  

PŘÍSTAVNÍ SPRÁVA NY & NJ BERE NA VĚDOMÍ „HROZÍCÍ STOUPNUTÍ 

MOŘSKÉ HLADINY“ 

Přístavní správa zveřejnila svůj plán rozvoje využití pozemků a projekt rozvoje infrastruktury 

do roku 2050. Hlavním cílem je poskytnout příležitosti pro růst přes zapojení uživatelů; zvýšit 

komerční hodnotu přístavu průzkumem příležitostí k maximalizaci příjmů z pronájmů; 

pokračovat v činnosti jako ekonomický motor regionu; a podpořit bezpečné, odolné a 

ekologicky udržitelné operace.  Při záznamu, že Přístavní správa dělá výrazný pokrok směrem 

k dosažení právě ekologické udržitelnosti nový plán bere na vědomí, že „čelí hrozícímu 

stoupnutí mořské hladiny a rostoucímu počtu extrémních podnebních událostí, způsobovaných 

změnami klimatu“ a doporučuje „ochrannou strategii pro kritické situace“. Zveřejnění zprávy 

přichází prakticky současné se studií Nasa, která předpovídá nezvratný kolaps Thwaitesského 

ledovce   v oblasti západní Antarktidy, jenž způsobí růst o 50 cm světové mořské hladiny. 

Pokud celý ledový komplex roztaje do moře, snad v rámci příštích 150 let jako výsledek 

nezvratné krize klimatu, světová mořská hladina by stoupla o 5 metrů (16 stop). Tento scénář 

není v nejnovějším plánu Přístavní správy zahrnut.  

Centrum klimatické integrity kalkuluje v rámci Institutu udržitelného rozvoje náklady na 

ochranu New Jersey z růstu mořské hladiny v roce 2040 částkou 25 miliard USD na 2.696 

mílích (cca 4.300 km) mořské zdi. Podle Centra je tento stát na 6. místě zmírněného 

nákladového seznamu, kdy na prvním místě je Florida se 76 miliardami USD, následovaná 

Louisianou a Severní Carolinou s 38,4 miliardami a 34,8 miliardami USD.  

 

COYOTE LOGISTICS NABÍZÍ DOPRAVCŮM RYCHLEJŠÍ PLATBY 

Firma zveřejnila nový program a digitální zbožovou platformu s názvem „Vybraný dopravce“, 

jež oceňuje vysoce výkonné dopravce přístupem k benefitům včetně stálého knihování zásilek 

přes Coyote.com a CoyoteGO mobile app. Dopravci, kteří se stanou „Pack Carrier“, „Elite 

Carrier“ nebo „Carrier of Choce“ mohou také obdržet rychlejší platby již ve dvou dnech 

dodatkem k snazším nabídkám a nabídkovým řízením.  Firma říká odesílatelům, že budou mít 

prospěch ze zvýšené úrovně služby a většího přehledu o síti 70.000 dopravců, když využijí 

výhod nové platformy ke zlepšení fungování dodavatelského řetězce.  „Našim cílem je navodit 

odesílatele a dopravce k úspěchům na všech trzích – ať již deflačním, jako dnes nebo inflačním, 

jež Coyote předpovídá pro příští rok“ říká ředitel Jonathan Sisper a dodává: „Se zdravou 
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závislostí na nákladním trhu směrem k vzájemně prospěšným vztahům mezi odesílateli a 

dopravci jsme si vědomi, že neexistuje jediné řešení pro jejich unikátní potřeby a a výzvy“.  

V příštím měsíci Coyote oslaví čtvrtý rok jako podnik UPS.   

 

VELKÁ BRITÁNIE 

DSV S NOVOU RELACÍ TRUCK/RAIL GB-ITÁLIE  PŔES ZEEBRUGGE 

Jde o novou každodenní službu z Hullu nebo Tilbury v Británii do Itálie s dobou tranzitu od 

pěti do osmi pracovních dnů. V přístavu Zeebrugge  se návěsy překládají na vlaky do italské 

Novary, kde se návěsy vykládají před konečným dodáním.  Podle logistického koncernu DSV 

se stejný systém používá pro importy z Itálie do Británie.  Drážní varianta má nabízet pružnost 

v ceně a v době tranzitu plus úsporu C02 proti přímé dopravě silniční.  Ředitel DSV Denis 

Clarke komentuje: „Následně po zahájení drážního nákladního řešení mezi Británií a 

Španělskem jsme velmi rádi  obdrželi   velmi pozitivní odezvy. Věříme, že použití stejného 

přístupu v zapojení dráhy mezi Británií a Itálií bude správným řešením i   pro zlepšení naší 

ekologické bilance. Podobně jako ve službě GB/Španělsko budeme operovat do a z určitých 

poštovních kódů ve všech zemích a až se provoz bude dále rozvíjet, pokrytí dále rozšíříme“. 

V návaznosti na tvrdý brexit DSV zveřejnil na své britské webové stránce nabídku 

odesílatelům, aby udělili firmě povolení konat jako celní agent v jejich prospěch. „Bude se to 

týkat   jak exportní deklarace   tak importního clení.   Konání bez tohoto povolení bude mít 

dopad na dobu tranzitu v případě „No Deal Brexit“ uvádí DSV.  

DSV byla založena v r. 1976 v dánském městě Skuldelev devíti místními autodopravci a 

obchodním manažerem, kteří vytvořili společenstvo. Cestou řady propojení a akvizic od konce 

80. let DSV stále rostla do velikosti světového poskytovatele dopravních a logistických služeb 

se 47.000 zaměstnanci v 75 zemích.  Z nich cca 2.000 žijí a pracují v Dánsku. I když je DSV 

uváděna jako dánská,  světová vedení jsou umístěna v Dánsku, Jižní Africe,  USA a Německu.   

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

EVROPSKÝ  SPEDIČNÍ SVAZ CLECAT  O ROZHODNUTÍ ČR  OHLEDNĚ EMS  
Česká republika nedávno rozhodla povolit užívání Evropského modulárního systému (EMS) 

kombinace vozidel na svém území. Maximální povolená délka kombinace je nyní 25,25 metrů, 

když celková hmotnost nemůže překročit 48 tun. Povolení operovat na trase mezi specifickými 

body je možno vydat na maximální období 3 měsíců s možností obnovení. Tyto vozidlové 

kombinace mohou být používány pouze na dálniční síti a nakládka / vykládka se nemůže konat 

více než 10 kilometrů od sjezdu z dálnice. Dále nelze používat drážní přejezdy. Kombinace 

bude označena, aby varovala ostatní uživatele silničního provozu o celkových parametrech 

(zejména o celkové délce), odrazovými značkami umístěnými nejen na kabině tahače, ale také 

na přívěsu nebo návěsu.    V Evropské unii jsou vysoce kapacitní vozidla ve formě kombinací 

EMS v současnosti povolena v Belgii, Dánsku, Finsku, většině německých zemí, Nizozemsku, 

Portugalsku, Španělsku a Švédsku.   

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Jednoho obyvatele předměstí probudí ve 3 h ráno zvonění telefonu. Zvedne jej a slyší: „Tady 

je Madame Duboisová, vaše sousedka. Váš pes už hodinu bez přestání štěká. Můžete ho umlčet?  

Vůbec nemohu usnout.“ A dáma hned zavěsí, aniž by vyslechla odpověď.  Příští noc – ve 3 h 

ráno tuto dámu probudí zvonění jejího telefonu: „Haló! Tady je M. Dupont, váš soused. Chci 

vás informovat, že žádného psa nemám“.  
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